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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 29. decembra 2020, 16.00 hod. 
  
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Ing. Miroslav Rybársky 
   Stela Šeševičková  
zapisovateľka:  Ivana Hlaváčová  
prítomní:  prezenčná listina 
                                                                                                 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií  
Vykonal: MUDr. Ladislav Kukolík, viceprimátor mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol MUDr. Ladislav 

Kukolík, viceprimátor mesta (ďalej aj ako „viceprimátor).  Konštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia 
s počtom prítomných poslancov 16.  
 
Program: 

 
           Viceprimátor mesta prečítal program rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke: 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Prevod časti akcií FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. 
3. Záver 

 
Prítomných vyzval na prednesenie návrhov na zmenu alebo doplnenie dnešného programu. Keďže 

zo strany prítomných neodznel žiadny návrh, viceprimátor dal o prečítanom programe hlasovať: 

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Prevod časti akcií FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. 
3. Záver 

  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16 /Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková/ 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  

 
 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 
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V ďalšej časti viceprimátor predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  
 
1. návrhová komisia: Mgr. Norbert Nagy, Bc. František Páleník, Adriana Tatárová. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16 /Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková/ 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  
 
 

2. overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková. Nik z prítomných nepredniesol iný 
návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16 /Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková/ 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  
 
 

3. zapisovateľka: Ivana Hlaváčová. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16 /Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková/ 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  
 
 
 

k bodu 2) Prevod časti akcií FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s.  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Vypracoval: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informáciu k predloženému materiálu podal viceprimátor mesta MUDr. Ladislav Kukolík. Uviedol, že ide 
o prevod 1000 ks listinných akcií v hodnote 5.000,00 eur pre nového akcionára, občana Švajčiarska p. Favre 
Loica, ktorý má záujem poskytnúť svoje know how nášmu futbalovému klubu. Kým doteraz akcionármi sú 
mesto Žiar nad Hronom 50% a obec Dolná Ždaňa 50%, po schválení dôjde k zmene akcií, mesto Žiar nad 
Hronom bude mať 30 %, p. Favre Loic 30 %, Remeslo Žiar nad Hronom 30%, obec Dolná Ždaňa 10%. Ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa a na to potrebujeme 3/5 hlasov (z 19 je min.12).  
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Zároveň privítal predsedu predstavenstva FK Pohronie Igora Rozenberga a člena predstavenstva Martina 
Baláža.  
 

Viceprimátor otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Norbert Nagy - ako predseda komisie športu považuje za povinnosť podotknúť dva dôležité momenty: 
1. Predpokladá, že zastupiteľstvo obce Dolná Ždaňa, rovnako ako naše mestské zastupiteľstvo, prijme 
uznesenie a podpis zmeny pomeru zastúpenia v akciovej spoločnosti bude nasledovať až potom, ako obec 
Dolná Ždaňa prijme uznesenie a výsledkom bude to, že mesto Žiar nad Hronom 20% akcií predáva p. Favre 
Loicovi, obec Dolná Ždaňa predá 30% firme Remeslo Žiar nad Hronom a 10% p. Favremu Loicovi. 
Výsledkom po prijatých uzneseniach mesta Žiar nad Hronom a obce Dolná Ždaňa bude to, že sa podpíše 
listina, kde bude uvedené, že 30% bude mať mesto Žiar nad Hronom, 30% p. Favre Loic, 30% Remeslo Žiar 
nad Hronom a 10% obec Dolná Ždaňa 
2. FK Pohronie, a. s. bude podávať mestskému zastupiteľstvu správu o hospodárení spoločnosti  
Ďalej uviedol, že dnes sa schvaľuje privatizácia klubu FK Pohronie, pretože sa vzdávame kontroly nad 
klubom, ale pre neho to, že v predstavenstve sú p. Igor Rozenberg, p. Peter Antal, p. Martin Baláž je zárukou, 
že sa nič nezmení a vstupom švajčiarskeho investora sa naplní to, že sa zastabilizuje činnosť nášho 
fortunaligového klubu a prídu aj financie potrebné pre stabilizáciu a rozvoj klubu a po splnení obidvoch 
podmienkoch bude hlasovať za predložené uznesenie. 
 
Reakcia: MUDr. Ladislav Kukolík  
 
Ing. Dušan Berkeš – uviedol, že predmetný bod rokovania je odložený bod z decembrového MsZ, ktorý bol 
stiahnutý z rokovania a nakoľko na decembrovom MsZ nebol predseda predstavenstva FK Pohronie Igor 
Rozenberg, poprosil ho o vysvetlenie, aká je predbežná dohoda o fungovaní klubu, ako budú zachované 
riadiace štruktúry v akciovej spoločnosti, nakoľko na ostatnom zastupiteľstve bolo povedané, že akcie 
nadobudne fyzická osoba p. Glezgo a dnes sa hovorí o firme Remeslo, požiadal o upresnenie 
 
Reakcia: Igor Rozenberg  
 
Mgr. Norbert Nagy – je trošku skeptický v týchto záležitostiach, osobne dôveruje len 50%, ktoré má mesto 
Žiar nad Hronom v akciovej spoločnosti a verí p. Favremu, ktorý investoval financie do futbalového klubu. 
Ďalej uviedol, že najväčším akcionárom FK Pohronie je stále mesto Žiar nad Hronom, pretože dávame do 
futbalového štadióna 55 000,00 eur a na mestskom zastupiteľstve sme schvaľovali ďalších 75 000,00 eur na 
prevádzku štadióna. Keď si to spočítame, tak 130 000,00 eur investuje mesto Žiar nad Hronom do prevádzky 
futbalového štadióna. 60 000,00 eur dávame priamu dotáciu do FK Pohronia a nie je to viazané iba na 
mládež. A ešte 5 000,00 eur Zmluvou o reklame pomáha aj MŠK. Mesto každý rok podporuje činnosť 
futbalového klubu sumou 200.000,00 eur. Opýtal sa, či sa uvažuje nad tým, že sa FK Pohronie akciová 
spoločnosť Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa postupne zmení na FK Pohronie akciová spoločnosť. 
 
Reakcia: Igor Rozenberg 
 
Ing. Peter Dubeň – požiadal vedenie mesta Žiar nad Hronom, aby o výsledku zasadania obecného 
zastupiteľstva v Dolnej Ždani informovalo poslancov formou zápisnice a tiež požiadal, aby poslanci dostali 
informáciu, kedy bola podpísaná dohodnutá zmluva o prevode akcií futbalového klubu ZH.  
 
Reakcia: Igor Rozenberg –  informáciu podá na najbližšom MsZ  
 
Ing. Peter Dubeň – faktická – uviedol, že zo skúseností z predchádzajúcich MsZ vieme, že sú poslanci veľmi 
málo informovaní o tom, čo sa v rozhodných chvíľach deje. Neboli informovaní ani o fúzií FK Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa, až po tom, keď táto fúzia bola uverejnená v mestských novinách. Preto požiadal 
v mene poslancov, aby informáciu dostali včas a hodnoverne. 
 
Mgr. Norbert Nagy – reagoval na diskusný príspevok poslanca Dubeňa a uviedol, že keď bol p. Dubeň 
predsedom športovej komisie, vtedy konateľ MŠK, s.r.o. p. Jozef Tomčáni bez súhlasu mestského 
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom založil FK Pohronie, s.r.o. a tým bol porušený zákon, pretože bez súhlasu 
mesta vznikla obchodná spoločnosť FK Pohronie. Vtedy sa poslanci dozvedeli z médií, že vznikol FK 
Pohronie, s.r.o.   
 
Mesto Žiar nad Hronom tým, že ak poslanci schvália 3/5 väčšinou predložený prípad osobitného zreteľa, 
umožní predsedovi predstavenstva Igorovi Rozenbergovi urobiť to, že 20% akcií predávame za symbolickú 
sumu p. Favremu. Verí p. Rozenbergovi, primátorovi mesta a vedúcemu kancelárie primátora p. Balážovi, 
že keď vstúpi švajčiarsky investor, FK Pohronie nastúpi na cestu najprv stabilizácie a potom rozvoja. 
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Ing. Peter Dubeň – faktická – kým to nebude na papieri, kým to nebude schválené, tak neverí, kým 
nedostaneme relevantnú informáciu a podklady k tomu, že je to všetko korektne urobené, tak neverí 
 
Ing. Dušan Berkeš – faktická - myslí si, že občania nášho mesta si zaslúžia, aby sa v masmédiách viac 
prezentovalo, že sa hralo v Žiari nad Hronom, že sa hralo na vynovenom štadióne, kde investovalo mesto 
Žiar nad Hronom.  Veríme zástupcom mesta, ktorí sú aj v predstavenstve, že keď nadobudnú svoju podobu 
v podobe zápisu v obchodnom registri všetky právne akty mesta Žiar nad Hronom a obce Dolná Ždaňa, 
nastane ten správny čas vrátiť sa k týmto veciam, pretože občania mesta si to zaslúžia. Pretože občania 
v zastúpení poslancov mesta schválili financovanie, dofinancovanie, vybudovanie osvetlenia, vyhrievanie 
trávnika, rekonštrukciu trávnika atď. Prostriedky mesta Žiar nad Hronom nie sú zanedbateľné. V médiách 
treba propagovať, že majiteľ s.r.o. pôsobí v meste Žiar nad Hronom, jeho firma  má sídlo v meste Žiar nad 
Hronom, takže je treba oddeliť rovnocenný vzťah obce Dolná Ždaňa a mesta Žiar nad Hronom vo vzťahu k 
FK Pohronie. 
 
Reakcia: Igor Rozenberg – na najbližšie mestské zastupiteľstvo bude podaná informácia o všetkých 
úkonoch, ktoré sa udejú 
 
MUDr. Ladislav Kukolík - opýtal sa p. poslanca Dubeňa, či požiadavka, že na najbližšie mestské 
zastupiteľstvo bude informácia o týchto úkonoch, ktoré sa majú udiať  je postačujúca 
 
Ing. Peter Dubeň – bolo by dobré, keby poslanci mali informáciu o výsledku hlasovania po zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v Dolnej Ždani a zároveň sa opýtal, čo v prípade, keď obecné zastupiteľstvo 
v Dolnej Ždani neschváli prevod podielu svojich akcií 
 
Reakcia: Igor Rozenberg 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – opýtala sa, či na decembrovom zastupiteľstve v Dolnej Ždani rokovali ohľadom 
prevodu akcií, pretože na úradnej tabuli obce bol zverejnený zámer prevodu akcií 
 
Reakcia: Igor Rozenberg 
 
Mgr. Norbert Nagy – 3/5 poslancov obce Dolná Ždaňa musí zaujať rovnaké stanovisko ako my, dobre si 
pamätá, čo sa vtedy dialo, keď boli oslovení kontrolórkou obce Dolná Ždaňa. Pre neho slovo Igora 
Rozenberga ako predsedu predstavenstva a primátora mesta Petra Antala je dostatočnou zárukou na to, že 
dnes zahlasuje za predložené uznesenie  
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – či by sme nechceli počkať na výsledok z rokovania obecného zastupiteľstva 
v Dolnej Ždani 
 
Reakcia: Igor Rozenberg, MUDr. Ladislav Kukolík 
 
Ing. Peter Dubeň – pamätáme si históriu mestských zastupiteľstiev, napríklad predaj kúpaliska, bol by nerád, 
aby sme sa dostali všetci do tejto situácie a vrátili sa po určitom čase k futbalovému klubu a riešili jeho 
existenciu. Bol by rád, keby sa potom dala na mestskom zastupiteľstve informácia o všetkých krokoch, ktoré 
boli vykonané a ak sa náhodou nepodarí schváliť zámer predaja na obecnom zastupiteľstve, tak aby sme si 
v tom prípade opäť sadli a hlasovali za zrušenie uznesenia z dnešného mestského zastupiteľstva 
 
Reakcia: Igor Rozenberg  
 
Mgr. Martin Baláž – uviedol, že keď sa na predstavenstve pred niekoľkými mesiacmi začali zaoberať touto 
témou, bolo jasne povedané, každú majetkovú zmenu musia schváliť obidvaja majitelia 50% a 50 %. Ak 
akcionári Dolnej Ždane by neschválili uznesenie, nemôže predseda predstavenstva vykonať zápis, ak sa 
poslanci obávajú toho, že by mesto Žiar nad Hronom predalo v rámci svojho podielu nejakej tretej strane 
nejakú časť a obec Dolná Ždaňa by zostala v takej majetkovej rovine ako je dnes, tak  to nie je možné z 
hľadiska stanov spoločnosti 
 
Reakcia: Igor Rozenberg  
 
Mgr. Norbert Nagy – faktická – pamätá si, ako to bolo v roku 2012, úplne bez problémov sme porušili zákon 
o obecnom zriadení, pretože vznik obchodných spoločností vždy musí odobriť mestské zastupiteľstvo a keď 
vznikol FK Pohronie, s.r.o. , tak poslanci sa to dozvedeli z médií. Žiadny súhlas mestského zastupiteľstva 
nebol daný a aj napriek tomu vznikol FK Pohronie. 
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 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.    
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 151 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) v spojení s ods. 11 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, s ohľadom na skutočnosť, že prevoditeľnosť akcií v Spoločnosti je 
obmedzená Stanovami spoločnosti (čl. VI), viazaná na súhlas akcionárov i predstavenstva Spoločnosti, 
pričom záujemca v postavení nadobúdateľa má záujem pokračovať v rozvoji Spoločnosti ako účastníka 
najvyššej futbalovej ligy v Slovenskej republike a za tým účelom poskytnúť svoje know-how ohľadne 
futbalového klubu, a súčasne zabezpečiť jeho stabilitu a rozvoj, 
 
odplatný prevod 1000 ks listinných akcií na meno spoločnosti FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
a. s., so sídlom Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 239 140, právna forma akciová 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 
1192/S, s menovitou hodnotou jednej akcie 5,- €, s celkovým súčtom menovitých hodnôt akcií emitovaných 
spoločnosťou a oprávňujúcich akcionára hlasovať: 5000,- € (t. j. 20% na základnom imaní spoločnosti), t. č. 
vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v prospech nadobúdateľa 
Favre Loic,  občan Švajčiarska, trvale bytom 1040 Saint-Barthélémy, Švajčiarsko, za cenu 5.000,- € 
(slovom päťtisíc Eur). 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Juraj Krátky, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. 
Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 14 /Ing. Dušan Berkeš, Ing. Mária Biesová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Juraj Krátky, MUDr. Ladislav Kukolík,  Mgr. 
Norbert Nagy, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Ing. Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Ing. 
Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková/ 
 
proti – 0  
zdržal sa – 2 /Mgr. Anna Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová/ 
nehlasoval – 0  

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 3) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. MUDr. Ladislav Kukolík, viceprimátor 
mesta poďakoval poslancom za účasť.  
 
Zapísala: 
I. Hlaváčová 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 17,05 hod. 
 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  zasadnutia 
(1 CD).  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 
 
         ..................................................                ................................................. 
              Mgr. Peter Antal, primátor                     Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ 

                      
                       overovatelia 

 
        ..................................................                .................................................. 
              Ing. Miroslav Rybársky                                 Stela Šeševičková  

     I. overovateľ                                     II. overovateľ 


